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Vårdval Primärvård, ansökan och start 
av en ny hälsocentral-beskrivning 

Syfte 

Beskriva processen för ansökan och uppstart av en ny hälsocentral i Norrbot-

ten, gäller extern vårdgivare 

Ansökan 

Innehåll i ansökan framgår i Beställning Primärvård. Ansökningsformuläret 

ska vara ifylld och bilagorna bifogas, skickas in elektroniskt.  

Granskning av ansökan 

Sökanden ska ges möjlighet att komplettera ansökan om det saknas begärda 

uppgifter. 

Kontroll och bedömning av leverantörens förmåga att fullgöra uppdraget. 

Vad som ska kontrolleras framgår i Beställning Primärvård. 

Underrättelse av beslut 

Alla ansökningar ska besvaras skriftligt inom 60 dagar.  

Kontrakt 

Kontrakt skrivs, avtalsperioden börjar löpa från det datum då verksamheten 

startar och patienter kan listas på enheten. Kontraktstiden är 5+ 1 år. 

Förberedelser inför start 

 Vårdgivaren gör anmälan till Socialstyrelsen 

 En checklista för intern arbetsfördelning fastställs se exempel nedan. 

Kontrollera om nya digitala verktyg som inte finns på listan måste läg-

gas dit. Senast använda checklista finns i H: 

 Tidsplan för förberedelser fastställs tillsammans med leverantören och 

de funktioner inom regionen som är berörda 

IT-system 
Avdelning Arbetsuppgift Förutsättning 

Länsteknik VAS inkl integrerade system Sjunet 

Länsteknik Upplägg i Lisa och LisaEk Sjunet, 

Länsteknik Upplägg i Tele-Q Sjunet, 

ALV Upplägg i synergi Mailadresser krävs 

ALV Upplägg i HSA-katalog  

Länsteknik Koppling med.teknisk utrustning mot VAS  

Avd. för lednings- och verksamhetsstöd Arbetsplatskoder Kontaktuppgifter 

Avd. för lednings- och verksamhetsstöd Klinik i VAS  

Div. närsjukvård 
Upplägg i  

 Nationella mödrahälsovårdsregistret 
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 Svevac  

 Nationella diabetesregistret (NDR) 

Länsservice SITHS-kort  

Länsservice Upplägg i Websesam  

Avd. för lednings- och verksamhetsstöd Upplägg i Lifecare  

 Upplägg i Guide  

 Upplägg Diabetes  

 Upplägg Medusa  

 Webbtidbok  

 RHKS – verktyg för cellprovstagning kvinnor Webbtidbok måste finnas 

Utbildning 
Avdelning Arbetsuppgift Förutsättning 

Närsjukvården Utbildning lokala iHSAk-adm En eller två personer 

Närsjukvården Utbildning i listningssystem  

Närsjukvården 
Genomgång av gemensamma dokumentations-
rutiner för primärvård 

 

Närsjukvården Utbildning VAS-administratörer  

Avd. för lednings- och verksamhetsstöd Utbildning i Lifecare, samordnad individuell plan 
SITHS-kort, upplagda i HSA, enheten upp-
lagd i LifeCare 

Utvecklings-avdelningen 1. Utbildning/information om de nationella riktlin-
jerna för prevention och behandling vid ohälso-
samma levnadsvanor som ligger till grund för 
levnadsvanearbetet riktat mot riskgrupper 
  

Ledning och vårdpersonal 

Utvecklings-avdelningen 2. Utbildning Norrbottens hälsosamtal Ledning och vårdpersonal 

Utvecklings-avdelningen 3. Utbildning tobaksavvänjning  Ledning och vårdpersonal 

Utvecklings-avdelningen 4. Utbildning FaR  Ledning och vårdpersonal 

Utvecklings-avdelningen 5. Våld i nära relation, alkohol, kost/matvanor Ledning och vårdpersonal 

Avd. för lednings- och verksamhetsstöd Vårdgaranti, regelverk avseende avgifter Läk.sekr, vårdpersonal 

Patientnämnden Övergripande information om patientnämnden 
och dess uppdrag, Klagomålshantering, Skriva 
yttranden 

Efter patientsäkerhets info 

Verksamhetschef och MLA 

Digitaliserings-avdelningen 

En generell info om 1177 VG e-tjänster och vad 
som finns där osv. sedan vad som behöver 
göras för att rigga i ordning allt. Vilka roller etc. 

Avtalad tid 

SITHS-kort. HSA-id måste finnas 

Verksamhetschef samt  

ansvarig för 1177-vårdguidens tjänster 

Avd. för lednings- och verksamhetsstöd Genomgång av rutiner samt utbildning i synergi  

Avd. för lednings- och verksamhetsstöd Läkemedel utbildning  

Avd. för lednings- och verksamhetsstöd Information Kris och beredskap  

Avd. för lednings- och verksamhetsstöd Nationella patientenkäten  

Utvecklings-avdelningen Information om utbildningsuppdrag  
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AT-och ST-läkare 

Utvecklingsuppdrag 

Utvecklings-avdelningen Kunskapsstyrning nationellt, regionalt och lokalt. 
Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. 

 

Div. närsjukvård 

Information från närsjukvården: 

Jour, kommunal samverkan, Info länsenheten 
mödra- och barnhälsovård 

 

Avtal 
Avdelning Arbetsuppgift Förutsättning 

Länsteknik Tecknande av tredjepartsavtal mot Inera iHSAK, SITHS 

Säkerhet Avtal om sammanhållen journalföring  

 

 

Säkerhet Personuppgiftsbiträdesavtal  

   

Övrigt 
Avdelning Arbetsuppgift Förutsättning 

Fastigheter Tillgänglighetsgranskning av lokaler Fastigheter har tidigare lejt konsult för dtta. 

 

Att tänka på 

IT-förberedelser tar tid! Leverantören ansvarar för sin utrustning och kopp-

ling via Sjunet. 

Det krävs flera dialogträffar mellan leverantören och beställaren samt reg-

ionens olika funktioner. Utbildningsinsatser och stöd krävs för att en ny häl-

socentral ska kunna komma igång med sin verksamhet 

Nya leverantören kan inte lista på några personer innan det officiella datumet 

för verksamhetsstart. 

Uppföljning behövs under en lång tid. 

 


